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CAPÍTULO 8 
 

DISCURSO E MANIPULAÇÃO1 
 
 
Introdução 
 
Existem várias noções cruciais na Análise Crítica do Discurso (ACD) que requerem 
atenção especial porque implicam abuso discursivo de poder. A manipulação é uma 
dessas noções. Mesmo assim, apesar de esta noção ser freqüentemente usada de uma 
‘forma mais impressionista’, não há uma teoria sistemática das estruturas e processos 
envolvidos na manipulação.  
 
 Neste artigo, examino algumas dessas propriedades da manipulação dentro de 
uma estrutura de triangulação, assim como a ‘triangulação’ de uma abordagem, que 
explicitamente liga discurso, cognição e sociedade (van Dijk, 2001). Uma abordagem 
discursiva analítica é apropriada porque a maior parte da manipulação, como nós 
entendemos essa noção, desenvolve-se através da fala e da escrita. Em segundo lugar, os 
que são manipulados são seres humanos e isso tipicamente ocorre através da manipulação 
de suas ‘mentes’; dessa forma uma abordagem cognitiva também é capaz de esclarecer o 
processo de manipulação. Em terceiro lugar, a manipulação é uma forma de interação 
conversacional, e uma vez que isso implica poder e abuso de poder, uma abordagem 
social também é importante. 
 
 Tenho defendido muitas vezes que essas abordagens não podem ser reduzidas a 
apenas uma ou duas delas (ver, por exemplo, van Dijk, 1998a, 2001). Embora as 
abordagens sociais, interacionistas e discursivas sejam cruciais, pretendo mostrar que 
uma dimensão cognitiva também é importante porque a manipulação sempre envolve 
uma forma de manipulação mental. 
 
 Neste artigo, trabalho com a forma de ‘manipulação’ usada na física, na ciência 
da computação, na medicina ou na terapia, entre outros usos mais ou menos diretamente 
derivados do significado etimológico de ‘manipulação’, qual seja mover coisas com as 
mãos. Antes, opero com as formas ‘comunicativas’ ou ‘simbólicas’ de manipulação como 
uma forma de interação, tal como os políticos ou a mídia manipulam seus eleitores e 
leitores, ou seja, através de algum tipo de influência discursiva.  
 
Análise Conceptual 
 
Antes de iniciarmos uma explicação mais teórica e a análise de alguns dados, precisamos 
ser mais explícitos sobre o tipo de manipulação que queremos estudar. Como proposto, a 
manipulação é uma prática comunicativa e interacional na qual um manipulador exerce 
controle sobre outras pessoas, normalmente contra a vontade e interesses delas. No uso 
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cotidiano, o conceito de manipulação tem associações negativas – manipulação é ruim – 
porque é uma prática que viola as normas sociais. 
 

Por essa razão, deve ser levado em consideração, no resto deste artigo, que a 
‘manipulação’ é uma categoria típica de observação, por exemplo, de analistas críticos, e 
não necessariamente uma categoria dos participantes; poucos usuários da língua 
chamariam seu próprio discurso de ‘manipulador’. Como também ocorre com o discurso 
racista, isso mostra que o conhecido princípio de algumas vertentes da Etnometodologia 
e da Análise Crítica (AC) - a saber, tornar explícito as categorias de membros - não é 
sempre um método útil para as abordagens mais críticas. Na verdade, isso faria o estudo 
(crítico) das práticas discursivas sexistas ou racistas impossível.  

 
 A manipulação envolve não apenas poder, mas especificamente abuso de poder, 
ou seja, dominação. Mais especificamente, a manipulação implica o exercício de uma 
forma de influencia deslegitimada por meio do discurso: os manipuladores fazem os 
outros acreditarem ou fazerem coisas que são do interesse do manipulador, e contra os 
interesses dos manipulados (entre os vários estudos sobre discurso e manipulação, ver, 
por exemplo, Chouliaraki, 2005; Martín Rojo e van Dijk, 1997).  
 
 Num sentido mais amplo e semiótico de manipulação, essa influência ilegítima 
também pode ser exercida com imagens, fotos, filmes ou outras mídias (Van Leeuwen, 
2005). De fato, muitas das formas contemporâneas de manipulação comunicativa - por 
exemplo, pelos meios de comunicação de massa - são multimodais, como é o caso típico 
da publicidade (Day, 1999; Messaris, 1997). 
 
 Sem as associações negativas, a manipulação poderia ser uma forma de (legítima) 
persuasão (ver, por exemplo, Dillard e Pfau, 2002; O´ Keef, 2002). A diferença crucial 
neste caso é que na persuasão os interlocutores são livres para acreditar ou agir como 
desejarem, dependendo se eles aceitam ou não os argumentos do persuasor; já na 
manipulação aos receptores é dado, tipicamente, um papel mais passivo: eles são vítimas 
da manipulação. Essa conseqüência negativa do discurso manipulador ocorre tipicamente 
quando os receptores são incapazes de entender as intenções reais ou de perceber todas 
as conseqüências das crenças e ações defendidas pelo manipulador. Esse pode ser 
especialmente o caso quando os receptores não têm o conhecimento específico do que 
poderia ser usado para resistir à manipulação (Wodak, 1987). Um exemplo bastante 
conhecido é o discurso do governo e/ou da mídia sobre imigração e imigrantes, de modo 
a fazer com que cidadãos comuns coloquem a culpa da má situação econômica, tal como 
o desemprego, nos imigrantes, e não nas políticas governamentais (van Dijk, 1993a). 
 
 Obviamente, a fronteira entre a manipulação (ilegítimo) e persuasão (legitima) é 
indefinida e dependente do contexto: alguns receptores podem ser manipulados por uma 
mensagem que não tem a mesma capacidade de manipular outros. Além disso, os mesmos 
receptores podem ser mais ou menos manipuláveis em diferentes circunstâncias, estados 
da mente e assim por diante. Muitas formas de persuasão comercial, política ou religiosa 
podem formalmente ser legítimas eticamente, mas os indivíduos ainda assim podem ainda 
se sentir manipulados por elas, ou analistas críticos podem julgar que essa comunicação 
está manipulando as pessoas. Provisoriamente, então, irei assumir que os critérios cruciais 
são os que fazem as pessoas agirem contra sua total consciência e interesses, e que a 
manipulação serve aos interesses do manipulador. 
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 Na seguinte exposição teórica acerca da manipulação discursiva, adoto o marco 
teórico multidisciplinar global que tenho defendido durante a última década, triangulando 
uma abordagem social, cognitiva e discursiva (ver, por exemplo, van Dijk; 1998a, 2001). 
Ou seja, a manipulação é um fenômeno social – especialmente porque ela envolve 
interação e abuso de poder entre grupos e atores sociais – é um fenômeno cognitivo, 
porque a manipulação sempre implica a manipulação das mentes dos participantes, e é 
um fenômeno discursivo-semiótico, porque a manipulação é exercida através da escrita, 
da fala e das mensagens visuais. Como defendi anteriormente, nenhuma dessas 
abordagens pode ser reduzida a apenas uma e todas as três são necessárias para uma teoria 
integrada que também estabelece conexões explícitas entre as diferentes dimensões da 
manipulação. 
 
Manipulação e sociedade  
 
Para entender e analisar o discurso manipulador é crucial, primeiramente, examinar seu 
ambiente social. Já assumimos que uma das características da manipulação – por 
exemplo, em distinção à persuasão – é que ela envolve poder e dominação. Uma análise 
dessa dimensão do poder envolve uma explicação do tipo de controle que alguns atores 
ou grupos sociais exercem sobre outros (Clegg, 1975; Luke, 1989; van Dijk, 1989; 
Wartenberg, 1990). Também assumimos que esse tipo de controle é, antes de tudo, um 
controle da mente, ou seja, das crenças dos receptores e, indiretamente, um controle das 
ações dos receptores baseado em essa manipulação de crenças.  
 
 Para exercer esse controle social sobre os outros, entretanto, os atores sociais 
precisam satisfazer critérios pessoais e sociais que os permitem influenciar outros, em 
primeiro lugar. Neste artigo, limito minha análise ao critério social e ignoro a influência 
dos fatores psicológicos, tais como traços de personalidade, inteligência, aprendizagem 
etc. Em outras palavras, eu não estou interessado aqui em o que pode ser uma 
‘personalidade manipuladora’, ou na forma pessoal específica como as pessoas 
manipulam as outras. 
 
 As condições sociais do controle manipulador, portanto, precisam ser formuladas 
– pelo menos no nível macro de análise – em termos de pertença de grupos, posição 
institucional, profissão, recursos simbólicos ou materiais e outros fatores que definem o 
poder dos grupos e de seus membros. Então, os pais podem manipular seus filhos por 
causa da sua posição de poder e autoridade na família, professores podem manipular seus 
alunos por causa da sua posição institucional ou profissão e por causa dos seus 
conhecimentos. O mesmo é verdade para políticos que manipulam seus eleitores, para 
jornalistas que manipulam os receptores do discurso da mídia ou para líderes religiosos 
que manipulam seus seguidores. Isso não significa que crianças não podem manipular 
seus pais ou os estudantes, seus professores, mas isso não ocorre por causa da sua posição 
de poder, mas como uma forma de oposição ou dissidência, ou ad hoc, com base em 
características pessoais. 
 
 Dessa forma, o tipo de manipulação social que estamos estudando aqui é definido 
em termos de dominação social e da sua reprodução em práticas cotidianas, incluindo o 
discurso. Neste sentido, estamos mais interessados na manipulação entre os grupos e seus 
membros do que na manipulação pessoal ou individual de atores sociais. 
 



 4 

 Uma análise mais profunda de dominação, definida como abuso de poder, requer 
o acesso especial a, (ou o controle sobre) os recursos sociais escassos. Um desses recursos 
é o acesso preferencial aos meios de comunicação de massa e ao discurso público, um 
recurso compartilhado pelos membros das elites ‘simbólicas’, tais como políticos, 
jornalistas, acadêmicos, escritores, professores, e assim por diante (van Dijk, 1996). 
Obviamente, para ser capaz de manipular tantos outros através da fala e da escrita, é 
preciso ter acesso a alguma forma de discurso público, como os debates parlamentares, 
as notícias, os artigos de opinião, os livros escolares, os artigos científicos, os romances, 
os shows de televisão, as publicidades, a internet, entre outros. E uma vez que esse acesso 
e controle, por seu turno, dependem do poder de um grupo (instituição, profissão, etc.), 
como também o constituem, o discurso público é ao mesmo tempo um meio da 
reprodução social desse poder. Por exemplo, os políticos também podem exercer seu 
poder através do discurso público, e através desse discurso, ao mesmo tempo, eles 
confirmam e reproduzem seu poder político. O mesmo é verdadeiro para jornalistas e 
professores, em suas respectivas instituições – a mídia, as universidades, etc.  
 
 Nós observamos que a manipulação é uma das práticas sociais discursivas de 
grupos dominantes que serve à reprodução do seu poder. Esses grupos dominantes podem 
fazer isso também de várias (outras) formas, por exemplo, através da persuasão, 
fornecendo informações, educação, instrução e outras práticas sociais que objetivam 
influenciar o conhecimento, as crenças e (indiretamente) as ações dos receptores.  
 
 Vimos que algumas dessas práticas sociais podem, é claro, ser legítimas, como 
por exemplo, quando jornalistas ou professores fornecem informações para suas 
audiências. Isso significa que a manipulação, também de acordo com o que foi dito antes 
sobre suas características negativas, é caracterizada como uma prática social ilegítima, 
porque viola regras ou normas sociais gerais. Definimos como ilegítimas todas as formas 
de interação, comunicação ou outras práticas sociais que servem apenas aos interesses de 
uma parte e são contra os interesses dos receptores.  
 
 Referimo-nos aqui às próprias bases sociais, legais e filosóficas de uma sociedade 
justa ou democrática, e dos princípios éticos do discurso, da interação e da comunicação 
(ver, por exemplo, Habermas, 1984). Uma discussão aprofundada desses princípios e, 
portanto, uma explicação de por que a manipulação não é legitimada, está fora do escopo 
deste artigo. Nós assumimos que a manipulação é ilegítima porque viola os direitos 
humanos ou sociais dos que são manipulados, mas não é fácil aqui formular as normas 
ou valores exatos que são violados. 
 
 Pode-se sugerir como uma norma que os receptores são sempre devidamente 
informados sobre os propósitos e intenções dos falantes. Entretanto, isso seria um critério 
muito restrito porque em várias formas de comunicação e de interação tais intenções e 
propósitos não são explicitados, mas contextualmente atribuídos aos falantes pelos 
receptores (ou analistas) com base nas regras gerais do discurso e da interação. Na 
verdade, pode-se até postular um princípio de egoísmo social dizendo-se que (quase) 
todas as formas de interação ou discurso tendem a servir aos interesses dos falantes. Isso 
significa que o critério de legitimidade deve ser formulado em outros termos, como 
sugerido, a saber, que a manipulação é ilegítima porque viola os direitos dos receptores. 
Isto não precisa implicar a norma de que todas as formas de comunicação deveriam servir 
aos interesses dos receptores. Muitos tipos de comunicação ou atos de fala não são, como 
no caso de acusações, solicitações, comandos, e assim por diante. 
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 Uma abordagem mais pragmática para tais normas e princípios são as máximas 
conversacionais formuladas por Grice (1975), as quais requerem que as contribuições 
para as conversações sejam verdadeiras, relevantes, relativamente completas, entre 
outras. Nas formas reais da fala e da escrita, contudo, essas máximas são freqüentemente 
difíceis de aplicar: as pessoas mentem, o que nem sempre é uma coisa errada; as pessoas 
contam apenas metade de uma história por vários tipos de razões, algumas vezes 
legítimas, e a fala irrelevante é uma das formas mais comuns de interação cotidiana. 
 
 Em outras palavras, a manipulação não é (somente) ‘errada’ porque viola as 
máximas conversacionais ou outras normas e regras de conversação, embora possa ser 
uma das dimensões da fala e da escrita manipuladoras. Nós, portanto, iremos aceitar sem 
uma análise mais aprofundada que a manipulação é ilegítima em uma sociedade 
democrática porque (re)produz ou pode reproduzir desigualdade: ela serve aos interesses 
dos grupos dos poderosos e seus falantes, e fere os interesses dos grupos e falantes menos 
poderosos. Isso significa que a definição não está baseada nas intenções dos 
manipuladores, nem na maior ou menor consciência dos receptores acerca da 
manipulação, mas em termos de suas conseqüências sociais (ver também Etzioni-Halevy, 
1989). 
 
 Para cada evento comunicativo, então, é preciso ser explicitado como esses 
respectivos interesses são operados no discurso manipulador. Por exemplo, se os meios 
de comunicação de massa fornecem informações incompletas ou, por outro lado, 
tendenciosas sobre um político específico durante uma campanha eleitoral com o 
propósito de influenciar os votos dos leitores, poderíamos ter um caso de manipulação, 
principalmente se assumirmos que os leitores têm o direito de serem ‘devidamente’ 
informados sobre os candidatos em uma eleição. A informação ‘devida’, nesse caso, pode 
então ser especificada como equilibrada relativamente completa, imparcial, relevante, e 
assim por diante. Isto não significa que um jornal não poderia apoiar ou favorecer seu 
próprio candidato, mas isso deveria ser feito com argumentos, fatos etc., ou seja, através 
da informação adequada e da persuasão, não por meio da manipulação – por exemplo, 
omitindo informações muito importantes, por mentiras ou distorções de fatos, e assim por 
diante. Todos esses princípios normativos, do mesmo modo como eles encontram-se 
também estabelecidos no código de ética profissional do jornalismo, fazem parte da 
implementação específica daquilo que conta como formas ‘legitimadas’ de interação e 
comunicação. Cada uma delas, entretanto, é bastante vaga e necessita ser detalhada em 
novas análises. Novamente, como sugerido antes, as questões envolvidas aqui pertencem 
à ética do discurso e, assim, são parte das fundações da ACD. 
 
 Essa análise informal das propriedades sociais da manipulação também mostra 
que se a manipulação é uma forma de dominação ou abuso de poder, ela precisa ser 
definida em termos de grupos sociais, instituições ou organizações, e não no nível 
individual ou da interação pessoal. Isso significa que só faz sentido falar de manipulação, 
como definida, quando falantes ou escritores estão manipulando outros em seus papéis 
como um membro de uma coletividade dominante. Nas atuais sociedades da informação, 
esse é especialmente o caso das elites simbólicas na política, na mídia, na educação, nas 
universidades, na burocracia, assim como nas empresas comerciais, de um lado, e seus 
vários tipos de ‘clientes’ (eleitores, leitores, estudantes, consumidores, o público geral, 
etc.), do outro lado. Assim, a manipulação, socialmente falando, é uma forma discursiva 
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de reprodução do poder da elite que é contra os melhores interesses dos grupos dominados 
e que (re)produz a desigualdade social. 
 
 Obviamente, essa formulação está colocada nos termos das categorias tradicionais 
do macronível, tal como o poder de grupos, organizações e instituições. Especialmente 
relevante para a análise do discurso é também, claro, o micronível mais situado e local 
das estruturas sociais, o da interação. A manipulação é também fundamentalmente uma 
forma de prática social e de interação e, por essa razão, daremos mais atenção a essas 
formas locais de manipulação ao discutirmos a manipulação discursiva mais adiante neste 
artigo. 
 
Manipulação e Cognição 
 
Manipular pessoas envolve manipular suas mentes, ou seja, as crenças das pessoas, tais 
como seus conhecimentos, suas opiniões e suas ideologias, os quais por sua vez controlam 
suas ações. Constatamos, entretanto, que há muitas formas da influência mental baseadas 
no discurso, tais como informar, ensinar e persuadir, o que também modela ou muda os 
conhecimentos e as opiniões das pessoas. Isso significa que a manipulação precisa ser 
distinguida dessas outras formas de gerenciamento da mente, como nós fizemos 
anteriormente em termos sociais, ou seja, em termos do contexto do discurso. Para sermos 
capazes de distinguir entre controle da mente [legítimo e ilegítimo], primeiramente 
precisamos ser mais explícitos sobre o modo como o discurso pode ‘afetar’ a mente. 
 
 Sendo a mente extraordinariamente complexa, a forma como o discurso pode 
influenciá-la inevitavelmente envolve processos intrincados que só podem ser 
gerenciados em tempo real através do uso de estratégias eficientes. Para nossos propósitos 
neste artigo, essa abordagem será simplificada, reduzindo-se a alguns princípios e 
categorias básicos da análise cognitiva. Há um vasto número de estudos cognitivos 
(laboratoriais) que mostram como a compreensão pode ser influenciada por várias 
‘manipulações’ contextuais ou textuais, mas está além do escopo deste artigo revisá-los 
(para estudos gerais do processamento do discurso, ver Britton e Graesser, 1996; Kintsch, 
1998; van Dijk e Kintsch, 1983; van Oostendorp e Goldman, 1999). 
 
 
Manipulando a Compreensão do Discurso Baseada na Memória de Curto Prazo 
(MCP)  
Em primeiro lugar, o discurso, em geral, e o discurso manipulador, em particular, 
envolvem o processamento da informação na memória de curto prazo (MCP), resultando 
basicamente na ‘compreensão’ (de palavras, orações, sentenças, enunciados, e sinais não-
verbais), por exemplo, em termos de ‘significados’ ou ‘ações’ proposicionais. Esse 
processo é estratégico no sentido de ser on-line, ser propositalmente direcionado, operar 
em vários níveis da estrutura do discurso, e ser hipotético: suposições e atalhos rápidos e 
eficientes são feitos em vez de análises completas.  

 
 Uma forma de manipulação consiste no controle de algumas dessas estratégias 
parcialmente automatizadas de compreensão do discurso. Por exemplo, ao imprimir parte 
do texto em uma posição saliente (por exemplo, no topo), em fontes grandes ou em 
negrito, esses dispositivos atrairão mais atenção e, consequentemente, serão processados 
com recursos extras de tempo ou memória, como é o caso das manchetes, títulos ou 
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slogans publicitários – assim contribuindo para um processamento mais detalhado e para 
uma melhor representação e lembrança. Manchetes e títulos também funcionam como a 
categoria convencional do texto para a expressão das macroestruturas semânticas, ou 
tópicos, que organizam as estruturas semânticas locais; por essa razão, tais tópicos são 
mais bem representados e relembrados. Nosso posicionamento aqui é que características 
específicas do texto e da fala – como sua representação visual – podem afetar 
especificamente o gerenciamento da compreensão estratégica na MCP, fazendo com que 
os leitores prestem mais atenção em algumas partes da informação do que em outras. 
 
 Claro que isso não ocorre apenas na manipulação, mas também em formas 
legítimas de comunicação, tais como em reportagens jornalísticas, em livros didáticos e 
em uma série de outros gêneros. Isso sugere que, cognitivamente falando, a manipulação 
não é nada especial: ela faz uso de propriedades muito gerais do processamento 
discursivo. Assim, tal como foi o caso da análise social da manipulação, precisamos de 
critérios adicionais para distinguir a influência legítima da ilegítima no processamento do 
discurso. A manipulação nesse caso pode residir no fato de que, ao chamar a atenção para 
a informação A em vez da informação B, o resultado da compreensão pode ser parcial ou 
tendencioso, como por exemplo, quando as manchetes enfatizam detalhes irrelevantes, 
não expressando os tópicos mais importantes de um discurso – prejudicando assim a 
compreensão dos detalhes através da influência do posicionamento superior/inferior do 
tópico. A outra condição social que deveria ser acrescentada nesse caso, como nós 
fizemos inicialmente, é que essa compreensão parcial ou incompleta serve aos interesses 
de um poderoso grupo ou instituição, e é contrário aos interesses dos grupos dominados. 
Obviamente, isso não é uma condição cognitiva ou textual, mas uma condição normativa 
social e contextual: o direito dos receptores de serem adequadamente informados. Nossa 
análise cognitiva simplesmente explicita o modo como as pessoas são manipuladas pelo 
controle de suas mentes, mas não pode formular por que isso é errado. Processos 
semelhantes estão em jogo com muitas formas de expressões não-verbais, como o layout 
geral, o uso de cores, fotos, desenhos em conversações escritas, ou de gestos, expressões 
faciais e outras atividades não-verbais do discurso oral.  
 
 Uma vez que o processamento do discurso na MCP envolve formas de análise tão 
diferentes, tais como as operações fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas e 
lexicais, todas direcionadas para uma compreensão eficiente, cada um desses processos 
de MCP pode ser influenciado de várias maneiras. Por exemplo, uma pronúncia mais 
lenta e distinta, uma sintaxe menos complexa e o uso de itens lexicais básicos, um tópico 
claro sobre um assunto que o receptor conheça bem, entre várias outras condições, 
tenderá, de forma geral, a favorecer a compreensão. 
 
 Isso também significa que, se os falantes desejam travar a compreensão, eles 
tenderão a fazer o oposto, ou seja, falar rápido e de modo menos distinto com sentenças 
mais complexas, com palavras mais obscuras, um tópico confuso sobre um assunto menos 
familiar aos receptores – como talvez possa ser o caso, por exemplo, dos discursos 
jurídicos ou médicos que não são originalmente direcionados para uma melhor 
compreensão pelos clientes e, assim, podem assumir formas manipuladoras quando a 
compreensão é intencionalmente prejudicada. 
 
 Em outras palavras, se grupos ou instituições dominantes querem facilitar a 
compreensão da informação que é compatível com seus interesses, e impedir a 
compreensão da informação na qual não têm interesse (e vice-versa para os receptores), 
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então eles podem tipicamente se engajar nestas formas de manipulação da compreensão 
do discurso baseadas na MCP. Percebemos que as dimensões cognitivas, sociais, 
discursivas e éticas estão envolvidas neste caso de impedimento ou direcionamento 
ilegítimo do processo de compreensão discursiva. A dimensão ética também pode 
envolver o outro critério (cognitivo), qual seja, se esse controle de compreensão é 
intencional ou não – como é o caso para a distinção entre homicídio doloso (intencional) 
e homicídio culposo (acidental). Isso significa que nos modelos de contexto dos falantes 
ou escritores há um plano explícito para prejudicar ou influenciar a compreensão.  
 
Manipulação Episódica 
 
A manipulação baseada na MCP realiza-se on-line e afeta processos estratégicos da 
compreensão de discursos específicos. Entretanto, a maior parte de manipulação é 
direcionada para resultados mais estáveis e, portanto, focada na memória de longo prazo 
(MLP), isto é, conhecimento, atitudes e ideologias, como iremos em breve perceber. 
Também fazendo parte da MLP, no entanto, são as memórias pessoais que definem nossa 
história de vida e experiências (Neisser e Fivush, 1994), as representações que são 
tradicionalmente associadas à memória ‘episódica’ (Tulving, 1983). Isto é, nossa 
memória para eventos comunicativos – os quais estão dentre as nossas experiências 
cotidianas – está armazenada na memória episódica, a saber, como modelos mentais 
específicos com suas próprias estruturas esquemáticas. Contar uma história significa 
formular o modelo mental pessoal, subjetivo que temos de alguma experiência. E 
compreender uma reportagem jornalística ou uma história envolve a construção desse 
modelo mental (subjetivo) pelos receptores. 

 
 Na memória episódica, a compreensão da fala e do texto situados é desse modo 
relacionada a modelos de experiências mais complexos. A compreensão não é meramente 
a associação de significados com palavras, sentenças ou discursos, mas a construção de 
modelos mentais na memória episódica, incluindo nossas próprias opiniões pessoais e 
emoções, associadas a um evento sobre o qual nós ouvimos ou lemos. É esse modelo 
mental que é a base para nossas memórias futuras, assim como a base de conhecimentos 
adicionais, tais como a aquisição do conhecimento, das atitudes e das ideologias baseada 
na experiência. 
 
 Note que os modelos mentais são únicos, ad hoc e pessoais: é a minha 
interpretação individual deste discurso particular nessa situação especifica. 
Evidentemente, esses modelos pessoais também envolvem a ‘instanciação’ de 
conhecimentos ou crenças gerais, socialmente compartilhados – para que possamos 
realmente entender outras pessoas, e a comunicação e a interação sejam possíveis em 
primeiro lugar, mas o modelo mental como um todo é único e pessoal. Há outras noções 
de modelos (mentais, cognitivos) que são usadas para representar o conhecimento cultural 
e socialmente compartilhado (ver, por exemplo, Shore, 1996), mas esse não é o tipo de 
modelo ao qual estou me referindo aqui. 
 
 Os modelos mentais definem não apenas nossa compreensão da fala e da escrita 
em si (pela representação sobre o que é um discurso), mas também a compreensão de 
todo o evento comunicativo. Tais compreensões são representadas em ‘modelos de 
contexto’, os quais ao mesmo tempo, para os falantes, operam como seus – 
dinamicamente mutáveis – planos para a fala (van Dijk, 1998b). 
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 Dado o papel fundamental dos modelos mentais para a fala e para a compreensão, 
pode-se esperar que a manipulação vise especialmente à formação, à ativação e aos usos 
de modelos mentais na memória episódica. Se os manipuladores estão pretendendo que o 
receptor compreenda um discurso como eles o vêem, é crucial que o receptor forme os 
modelos mentais que os manipuladores desejam, restringindo assim a liberdade de 
interpretação desse receptor ou, ao menos, reduzindo a probabilidade de que entenda o 
discurso contra os interesses dos manipuladores. 
 
 Nós iremos examinar adiante algumas das estratégias discursivas que são 
direcionadas sentido de formar ou ativar os modelos ‘preferidos’. De modo mais geral a 
estratégia é enfatizar discursivamente aquelas propriedades dos modelos que são 
compatíveis com os nossos interesses (por exemplo, detalhes a cerca das nossas boas 
ações) e, discursivamente, desenfatizar aquelas propriedades que são incompatíveis com 
nossos interesses (por exemplo, detalhes a cerca das nossas más ações). Culpar a vítima 
é uma das formas de manipulação por meio das quais grupos ou instituições dominantes 
discursivamente influenciam os modelos mentais dos receptores, como por exemplo, na 
reatribuição da responsabilidade das ações segundo seus interesses próprios. Qualquer 
estratégia discursiva que possa contribuir para a formação ou reativação de modelos 
mentais preferidos pode então ser utilizada no uso do discurso manipulador. Como é o 
caso do processamento da MCP, muito da formação e ativação do modelo tende a ser 
automizado e o controle sutil dos modelos mentais frequentemente não é sequer notado 
pelos usuários da língua, contribuindo, então, para a manipulação. 
 
Manipulando a Cognição Social 
 
Manipular discursivamente o modo como os receptores entendem um evento, uma ação 
ou um discurso é, às vezes, bastante importante, especialmente para eventos tão 
monumentais como o ataque ao World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro 
de 2001, ou o ataque a bomba a trem de passageiros na Espanha, em 11 de março de 2004. 
Na verdade, no último caso, o governo conservador espanhol, liderado por José María 
Aznar, tentou manipular a imprensa e os cidadãos para que acreditassem que o ataque foi 
cometido pelo ETA2, em vez de terroristas islamitas. Em outras palavras, através de suas 
declarações, assim como das declarações do seu Ministro do Interior, Acebes, Aznar quis 
influenciar a estrutura dos modelos mentais do evento enfatizando o agente preferencial 
do ataque – um modelo que seria compatível com a própria política governamental anti-
ETA. Uma vez que foi logo esclarecido naquele momento que não havia sido o ETA, mas 
a Al Qaida a responsável pelo ataque, os eleitores sentiram-se manipulados e, nas eleições 
seguintes, votaram contra Aznar e o governo do Partido Popular. 
 Apesar de esse e outros eventos similares, bem como os vários discursos que os 
acompanham, descrevem e explicam, levem a modelos mentais que podem ter um lugar 
especial na memória episódica, sendo por isso facilmente relembrados, mesmo muito 
tempo depois, a forma de manipulação mais influente não se concentra na criação de 
específicos modelos mentais preferidos, mas nas crenças mais gerais e abstratas, como 
conhecimento, atitudes e ideologias. Assim, se um partido político quer aumentar a sua 
popularidade com os eleitores, tipicamente irá tentar mudar de forma positiva a atitude 
dos eleitores em favor desse partido, porque uma atitude geral socialmente compartilhada 
é mais estável que os modelos mentais (e opiniões) específicos de usuários individuais da 
                                                
2 Formado nos anos 1960, o ETA (Euzkadi Ta Askatasuna, isto é, Pátria Basca e Liberdade) é uma das 
facções do movimento separatista basco que tem como objetivo restaurar, pela via armada, a autonomia e 
independência dos bascos, perdidas na Guerra Civil Espanhola de 1936-1939. 
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língua. Influenciar atitudes implica influenciar grupos inteiros e em muitas ocasiões. 
Assim, se os governos querem restringir a imigração, tentarão formar ou modificar as 
atitudes dos cidadãos (incluindo outras elites) sobre imigração (van Dijk, 1993a; Wodak 
e van Dijk, 2000). Nesse caso, eles não precisam se engajar em múltiplas tentativas de 
persuasão cada vez que os imigrantes quiserem entrar no país. A manipulação, assim, 
centraliza-se na formação ou na modificação das representações mais gerais, socialmente 
compartilhadas – tais como atitudes e ideologias – sobre importantes questões sociais. 
Por exemplo, os governos podem fazer isso para a questão de imigração ao associar o 
aumento da imigração com (o medo de) o crescimento da delinqüência, como o ex-
Primeiro Ministro Aznar – assim como outros líderes europeus – fez na década de 1990. 
 

Nós observamos que o processo cognitivo de manipulação assume que a MLP 
armazena não apenas as experiências interpretadas subjetivamente, como os modelos 
mentais, mas também crenças compartilhadas socialmente de forma mais estável, 
permanente e geral, às vezes chamadas de ‘representações sociais’ (Augoustinos e 
Walker, 1995; Moscovici, 2001). Nosso conhecimento sociocultural forma o núcleo 
dessas crenças e nos permite agir, interagir e comunicar de forma significativa com outros 
membros da mesma cultura. O mesmo é verdade para as várias atitudes e ideologias 
sociais compartilhadas com outros membros do mesmo grupo social, como exemplo, os 
pacifistas, os socialistas, as feministas, de um lado, ou os racistas e os machistas, de outro 
(van Dijk, 1998b). Essas representações sociais são gradualmente adquiridas por toda a 
nossa vida, e mesmo que elas possam ser mudadas, tipicamente elas não mudam da noite 
para o dia. Elas também influenciam a formação e ativação dos modelos mentais pessoais 
dos membros de grupos. Por exemplo, um pacifista interpretará eventos, como o ataque 
liderado pelos Estados Unidos ao Iraque, ou as notícias sobre esses eventos, 
diferentemente de um militar e, consequentemente, irá formar diferentes modelos mentais 
desse evento ou seqüência de eventos. 

 
 Nós defendemos que os modelos mentais, por um lado, corporificam a história 
pessoal, as experiências e as opiniões dos indivíduos, mas, por outro lado, também 
constituem uma instanciação específica de crenças socialmente compartilhadas. A maior 
parte da interação e do discurso é assim produzida e compreendida em termos de modelos 
mentais que combinam crenças pessoas e sociais – de forma que explicam tanto a 
singularidade de toda produção discursiva e compreensão como a similaridade da nossa 
compreensão sobre um mesmo texto. Apesar das coações gerais das representações 
sociais na formação dos modelos mentais e, por extensão, na produção e compreensão do 
discurso, dois membros de um mesmo grupo social, de uma mesma classe ou instituição, 
ou ainda em um mesmo evento comunicativo, não produzirão o mesmo discurso nem 
interpretarão um dado discurso da mesma forma. Em outras palavras, os modelos mentais 
de eventos ou situações comunicativas (modelos de contexto) são a interface necessária 
entre o social, o compartilhado e o geral, bem como o pessoal, o singular e o específico 
no discurso e na comunicação. 
 
 Se a manipulação pode concretamente afetar a formação ou mudança de modelos 
mentais singulares, os objetivos gerais da manipulação discursiva são o controle das 
representações sociais compartilhadas por grupos de pessoas, tendo em vista que essas 
crenças sociais, por sua vez, controlam o que as pessoas fazem e dizem em muitas 
situações e durante um período relativamente longo. Uma vez que as atitudes das pessoas 
são influenciadas, por exemplo, pelo terrorismo, pouca ou nenhuma tentativa de 
manipulação deve ser necessária para que as pessoas ajam de acordo com essas atitudes, 
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como por exemplo, votando a favor de políticas contra o terrorismo (Chomsky, 2004; 
Sidel, 2004). 
 
 Não é nenhuma surpresa que, dada a vital importância das representações sociais 
para a interação e o discurso, a manipulação se centrará geralmente na cognição social e, 
consequentemente, em grupos de pessoas, e não em indivíduos e seus modelos mentais 
particulares. É também neste sentido que a manipulação é uma prática discursiva que 
envolve tanto as dimensões cognitivas quanto as sociais. Por essa razão, devemos prestar 
mais atenção nas estratégias discursivas que tipicamente influenciam as crenças 
socialmente compartilhadas. 
 
 Uma dessas estratégias é a generalização, na qual um exemplo concreto específico 
que tenha gerado impacto nos modelos mentais das pessoas é generalizado para 
conhecimentos e atitudes mais gerais, ou mesmo para ideologias fundamentais. O 
exemplo recente mais espetacular é a manipulação da opinião mundial e dos Estados 
Unidos sobre o terrorismo depois do 11 de setembro, no qual modelos mentais bastante 
emocionais e fortemente opinativos que os cidadãos possuíam sobre esse evento foram 
generalizados para medos, atitudes e ideologias mais gerais e compartilhados a cerca do 
terrorismo e das questões a ele relacionadas. Esse é também um exemplo genuíno de 
manipulação de massa, uma vez que as representações sociais resultantes não servem aos 
interesses dos cidadãos na medida em que tais atitudes estão sendo manipuladas com o 
objetivo de aumentar o orçamento militar, legitimar a intervenção militar e aprovar 
legislação que impõe severas restrições aos direitos civis e às liberdades (tal como o 
Patriotic Act). A manipulação, neste caso, é um abuso de poder porque os cidadãos são 
manipulados para acreditar em que essas medidas são tomadas para protegê-los (entre 
vários livros sobre a manipulação da opinião pública depois do ataque de 11 de setembro 
nos Estados Unidos, ver, por exemplo, Ahmed, 2005; Chomsky, 2004; Greenberg, 2002; 
Halliday, 2002, Palmer, 2003; Sidel, 2004; Zizek, 2002). 
 
 Esse exemplo notório de manipulação nacional e internacional pelo governo dos 
Estados Unidos, parcialmente sustentado e levado a cabo pelos meios de comunicação de 
massa, também mostra alguns dos mecanismos cognitivos de manipulação. Assim, em 
primeiro lugar, um evento muito emotivo, com um forte impacto sobre os modelos 
mentais das pessoas, está sendo usado com o propósito de influenciar esses modelos 
mentais como desejado – por exemplo, em termos de uma forte polarização entre NÓS 
(bons, inocentes) e ELES (malvados, culpados). Em segundo lugar, através de mensagens 
repetidas e da exploração de eventos relacionados (por exemplo, outros ataques 
terroristas), esse modelo preferencial pode ser generalizado para uma representação social 
mais complexa e estável sobre ataques terroristas, ou mesmo para uma ideologia anti-
terrorista. O importante neste caso é que os (reais) interesses e benefícios daqueles que 
detém o controle do processo de manipulação são ocultados, obscurecidos ou negados, 
em quanto que os benefícios alegados para ‘todos nós’, para a ‘nação’, etc. são 
enfatizados, por exemplo, no crescimento dos sentimentos de segurança e proteção. 
Obviamente não faz parte das atitudes preferidas que são os objetivos dessa manipulação 
a idéias de que através das ações anti-terroristas e intervenções militares não somente as 
forças armadas, as empresas que fabricam armas e as que prestam serviço de segurança 
lucram, mas também mais terrorismo pode ser promovido e, dessa forma, a segurança dos 
cidadãos é colocada ainda mais em perigo. Assim, uma crucial condição cognitiva de 
manipulação é que os alvos (pessoas, grupos etc.) da manipulação são persuadidos a 
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acreditar que algumas ações ou políticas são para seu próprio interesse, embora, na 
verdade, elas sirvam aos interesses dos manipuladores e seus associados. 
 
 Os exemplos da imigração, violência política e ideologias anti-terroristas 
envolvem fortes opiniões, atitudes e ideologias, e são exemplos didáticos de como o 
governo e a mídia manipulam a população em geral da mesma forma que foi manipulada, 
por exemplo, durante o chamado ‘Red Scare’ das ideologias e da manipulação 
anticomunistas durante a Guerra Fria e o McCarthyismo nos Estados Unidos (Caute, 
1978). 
 
 Entretanto, a manipulação da cognição social pode também envolver a própria 
base de toda a cognição social: o conhecimento geral, socioculturalmente compartilhado. 
De fato, uma das melhores formas de detectar e resistir às tentativas de manipulação é o 
conhecimento específico (por exemplo, sobre os verdadeiros interesses dos 
manipuladores), assim como o conhecimento geral (por exemplo, sobre as estratégias de 
manutenção do orçamento militar em alto nível). Assim, servirá aos interesses dos grupos 
dominantes assegurar que conhecimentos gerais relevantes e potencialmente críticos não 
sejam adquiridos, ou que somente seja permitida a distribuição de conhecimentos 
parciais, distorcidos e prejudiciais. 
 
  Um exemplo bastante conhecido dessa última estratégia foi a alegação com a qual 
os Estados Unidos e seus aliados legitimaram o ataque ao Iraque em 2003: o 
‘conhecimento’ sobre armas de destruição em massa, conhecimento que depois se 
mostrou falso. Informações que poderiam levar ao conhecimento o qual, por sua vez, 
poderia ser usado criticamente para resistir à manipulação, – como por exemplo os reais 
custos da guerra, o número de mortos, a natureza do ‘dano colateral’ (por exemplo civis 
mortos em ataques a bomba massivos e outras ações militares), e assim por diante – serão 
tipicamente ocultadas, limitadas ou, de outra forma, tratadas como menos perigosas e 
assim discursivamente desenfatizadas, por exemplo, pelo uso de eufemismos, de 
expressões vagas, da implicitude, entre outros. 
 
 A manipulação pode afetar as representações sociais de várias formas, tanto em 
seus conteúdos quanto em suas estruturas. Embora ainda saibamos muito pouco sobre a 
organização interna das representações sociais, elas provavelmente apresentam não só 
categorias esquemáticas para participantes e suas propriedades, como também 
(inter)ações típicas que (pensamos que) eles desempenham, e como, quando e onde as 
desempenham. Assim, atitudes sobre ataques terroristas podem apresentar uma estrutura 
como um script, sendo os terroristas os atores principais, associados a uma série de 
atributos prototípicos (cruéis, radicais, fundamentalistas etc.), usando significados 
violentos (por exemplo, bombas) para matar civis inocentes entre suas vítimas, e assim 
por diante. 
 
 Essas atitudes são gradualmente adquiridas pela generalização e abstração dos 
modelos mentais formados por matérias jornalísticas específicas, declarações do governo, 
como também filmes, entre outros discursos. É importante neste caso que ‘nossas’ formas 
de violência política, como uma intervenção militar ou as ações da polícia, são faladas e 
escritas de uma forma que não possibilitam a construção de modelos mentais que podem 
ser generalizados, como no caso dos ataques terroristas, mas como formas legítimas de 
resistência armada ou de punição. E vice-versa: os ataques terroristas precisam ser 
representados de tal forma que nenhuma legitimação dessa violência política pode ser 
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construída em modelos mentais e atitudes. A própria noção de ‘terrorismo estatal’, por 
essa razão, é controversa e usada amplamente pelos dissidentes, obscurecendo a distinção 
entre ações terroristas ilegítimas e ações militares e governamentais legitimas (Gareau, 
2004). Os meios de comunicação de massa dominantes, consequentemente, evitam 
descrever a violência do estado em termos de ‘terrorismo’, nem mesmo quando eles 
criticam a política externa de um país, como foi o caso em vários meios de comunicação 
na Europa, com respeito ao ataque dos Estados Unidos contra o Iraque, em 2003.  
 
 Finalmente, a manipulação da cognição social pode afetar as próprias normas e 
valores usados para avaliar eventos e pessoas e para condenar ou legitimar ações. Por 
exemplo, na manipulação da opinião sobre a globalização mundial, aqueles que defendem 
as ideologias neoliberais de mercado irão tipicamente enfatizar e tentar que seja adotado 
o valor fundamental da ‘liberdade’, um valor muito positivo, mas nesse caso 
especificamente interpretado como a liberdade de empreendimento, a liberdade de 
mercado ou a liberdade da interferência do governo no mercado. No caso das ações e 
ameaças terroristas, o discurso anti-terrorista celebra o valor da segurança, atribuindo-lhe 
uma prioridade mais alta que por exemplo, o valor de direitos civis ou o valor de igualdade 
(Doherty e McClintock, 2002). 
 
 Nós observamos como a dimensão cognitiva da manipulação envolve processos 
estratégicos de compreensão que afetam o processamento na MCP, a formação de 
modelos mentais preferenciais na memória episódica e, mais fundamentalmente, a 
formação ou mudança de representações sociais, tais como conhecimento, atitudes, 
ideologias, normas e valores. Depois que grupos de pessoas adotam, dessa forma, as 
representações sociais preferidas pelos grupos ou instituições dominantes não será 
necessário manipulá-los de novo: eles tenderão a acreditar e agir de acordo com essas – 
manipuladas – cognições sociais porque já as aceitaram como suas. Assim, como vimos, 
as ideologias racistas ou xenófobas, manipuladas desse modo pelas elites, servirão como 
uma base permanente para a discriminação (como culpar a vítima) dos imigrantes: uma 
estratégia muito efetiva para desviar a atenção crítica às políticas do governo ou de outras 
elites (van Dijk, 1993a). 
 
Discurso 
 
A manipulação, como aqui definida, realiza-se por meio do discurso em um sentido 
amplo, isto é, incluindo características não-verbais como gestos, expressões faciais, 
layout de texto, imagens, sons, música, e assim por diante. Note, contudo, que as 
estruturas do discurso não são em si manipuladoras; elas somente possuem tais funções 
ou efeitos em situações comunicativas específicas e na maneira pela qual estas são 
interpretadas pelos participantes em seus modelos de contexto. Por exemplo, como já 
visto, a manipulação é uma prática social de abuso de poder, envolvendo grupos 
dominantes e dominados, ou instituições e seus clientes. Isto significa que, em princípio, 
o ‘mesmo’ discurso (ou fragmento de discurso) pode ser manipulador em uma situação, 
mas não em outra. Isto é, o sentido manipulador (ou a avaliação crítica) do texto e da fala 
depende dos modelos de contexto dos receptores – incluindo seus modelos de falantes ou 
escritores, e os objetivos e intenções a eles atribuídos. O discurso manipulador ocorre 
tipicamente na comunicação pública controlada pela elite política, burocrática, 
jornalística, acadêmica e empresarial dominante. Isto significa que outras restrições 
contextuais prevalecem, em particular, sobre os participantes, seus papéis, suas relações 
e suas típicas ações e cognições (conhecimento, objetivos). Em outras palavras, o 
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discurso é definido para ser, antes de tudo, manipulador, em termos de modelos de 
contexto dos participantes. Isto é, como analistas críticos, avaliamos primeiramente o 
discurso como manipulador em termos de suas categorias de contexto, antes que em 
termos de suas estruturas textuais.  

 
 Além disso, embora as estruturas do discurso em si não precisem ser 
manipuladoras, algumas dessas estruturas podem ser mais eficientes que outras durante o 
processo de influenciar as mentes dos receptores, de acordo com os próprios interesses 
dos falantes ou escritores. Por exemplo, como sugerido anteriormente, as manchetes são 
tipicamente usadas para expressar tópicos e para indicar a informação mais importante de 
um texto, e pode, assim, ser usada para atribuir um peso (extra) a eventos que em si 
mesmos não seriam tão importantes. E, vice-versa, discursos sobre eventos ou estados de 
coisas bastante relevantes para cidadãos ou clientes podem ser evitados em manchetes 
que enfatizam as características negativas de grupos e instituições dominantes. Isto é, os 
jornalistas nunca publicam matérias sobre racismo na imprensa, muito menos enfatizam 
tal informação com manchetes proeminentes na primeira página (van Dijk, 1991). 
 
 A estratégia global de auto-apresentação positiva e outra-apresentação negativa é 
bastante típica nesse relato tendencioso dos fatos em favor dos interesses próprios dos 
falantes e dos escritores, ao mesmo tempo culpando os oponentes e os Outros (imigrantes, 
terroristas, jovens etc.) por situações e eventos negativos. Essa estratégia pode ser 
aplicada nas estruturas de vários níveis do discurso na maneira usual (para exemplos e 
detalhes, ver van Dijk, 2003): 
  Estratégias de interação gerais: 

 - auto-apresentação positiva; 
 - outro-apresentação negativa; 

   Macro ato de fala indicando Nossos “bons” atos e os “maus” atos dos Outros, 
por exemplo, acusação, defesa; 

 Macroestruturas semânticas: seleção de tópicos: 
 - (des)enfatizar pontos negativos ou positivos sobre Nós/Eles; 

 Atos de fala locais de discurso estabelecendo e sustentando atos de fala globais, 
por exemplo, declarações que comprovem acusações; 

  Significados locais de ações positivas/negativas Nossas/Deles 
- fornecer muitos/poucos detalhes; 
- generalizar/ser específico; 
- ser vago/preciso;  
- ser explícito/implícito; etc.; 

  Léxico: selecionar palavras positivas para Nós, palavras negativas para Eles; 
  Sintaxe local 
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  - orações ativas versus passivas, nominalizações: (des)enfatizar a agência, a  
  responsabilidade positiva/negativa Nossa/Deles; 
  Figuras retóricas:  

 - hipérboles versus eufemismos para significados positivos/negativos;  
 - metonímias e metáforas enfatizando propriedades negativas/positivas   
 Nossas/Deles 
 Expressões: sonoras e visuais:  

 - enfatizar (volume alto etc.; fonte grande, em negrito, etc.) significados  
  positivos/negativos; 
 
 - ordem (primeiro, segundo; na parte superior/inferior da página, etc.);  
  significados positivos/negativos. 
 
 Essas estratégias e movimentos em vários níveis de discurso não são de fato uma 
surpresa, porque eles estabelecem o quadrado ideológico usual da polarização de um 
grupo discursivo (des/enfatizar ou não as coisas boas/más Nossas/Deles) encontrada em 
todos os discursos ideológicos (van Dijk, 1998a; 2003). Já que a manipulação política-
social discutida aqui também envolve dominação (abuso de poder), é provável que tal 
manipulação seja também ideológica. Dessa maneira, nos discursos manipuladores após 
os ataques terroristas de 11 de setembro e 11 de março, em Nova York e Madri, as 
ideologias nacionalistas, antiterroristas, antislâmicas, antiárabes e racistas eram 
abundantes, enfatizando a natureza maléfica dos terroristas e a liberdade e os princípios 
democráticos das nações ‘civilizadas’. Portanto, se Bush & Cia. desejam manipular os 
políticos e/ou os cidadãos nos EUA para aceitarem ir à guerra no Iraque, envolvendo-se 
em ações em todo o mundo contra os terroristas e seus defensores (começando com o 
Afeganistão) adotando um norma legal que limita severamente os direitos civis dos 
cidadãos, tal discurso seria massivamente ideológico. Isto é, eles fazem isso ao enfatizar 
“Nossos” valores fundamentais (liberdade, democracia etc.), contrastando-os com os 
valores “maléficos” atribuídos aos Outros. Eles então fazem com que os cidadãos, 
traumatizados pelo ataque às Torres Gêmeas, acreditem que o país está sob ataque e que 
apenas uma “guerra ao terrorismo” pode evitar uma catástrofe. E aqueles que não 
aceitaram tal argumentação talvez então sejam acusados de não serem patriotas.  
 Análises bem mais detalhadas desses discursos mostraram que eles são 
fundamentalmente ideológicos nesse sentido, e que é provável que as manipulações 
sociais e políticas sempre envolvam ideologias, atitudes ideológicas e estruturas 
ideológicas de discurso (ver a edição dupla especial da revista Discourse & Society 15 
(3-4), 2004, sobre os discursos do 11 de setembro, editado por Jim Martin e John 
Edwards). Se muitos líderes da Europa Ocidental, incluindo o ex-Primeiro Ministro 
Aznar, e mais recentemente também Tony Blair, quiserem limitar a imigração para então 
aumentar o apoio dos eleitores, então tais discursos e políticas manipuladores também 
são bastante ideológicos, envolvendo sentimentos nacionalistas, a polarização Nós/Eles 
e uma sistemática representação negativa dos Outros em termos de valores, características 
e ações negativas (delinqüência, entrada ilegal, violência, etc.). 
 
 Embora a manipulação sócio-política seja normalmente ideológica, e discursos 
manipuladores freqüentemente apresentem os padrões de polarização ideológica em 
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todos os níveis de análise, as estruturas discursivas e as estratégias de manipulação não 
podem ser simplesmente reduzidas a qualquer outro discurso ideológico. De fato, talvez 
tenhamos discursos sócio-políticos persuasivos, e não manipuladores, tais como os 
persuasivos debates parlamentares ou uma discussão em um jornal ou na televisão. Isto 
é, dada nossa análise dos contextos sociais e cognitivos do discurso manipulador, 
precisamos examinar as restrições específicas formuladas anteriormente, tais como a 
posição dominante do manipulador (por exemplo), a falta de conhecimento relevante dos 
receptores e a condição de que as conseqüências prováveis dos atos de manipulação sejam 
do interesse do grupo dominante e contra os interesses do grupo dominado, contribuindo 
assim para a (ilegítima) desigualdade social.  
 
 Como sugerido previamente, não é provável que existam estratégias discursivas 
somente usadas para manipulação. Raramente a linguagem é tão específica assim – ela é 
usada em muitas situações diferentes e por indivíduos distintos, assim como por pessoas 
de diferentes persuasões ideológicas. Dessa forma, as mesmas estruturas de discurso são 
usadas na persuasão, na informação, na educação e em outras formas legítimas de 
comunicação, bem como em várias formas de discordância. 
 
 Entretanto, dada a situação social específica, pode haver muitas estratégias 
distintas que são preferidas na manipulação, ou seja, ‘protótipos manipuladores’. Tipos 
específicos de falácias podem ser usados para persuadir as pessoas a acreditar em algo ou 
fazer algo. Como ocorre, por exemplo, com aquelas falácias as quais é difícil resistir, tais 
como a falácia da autoridade, que consiste em apresentar aos católicos devotos o 
argumento de que o Papa defende ou recomenda uma determinada ação, ou em apresentar 
aos muçulmanos uma determinada ação como sendo recomendada pelo Corão. 
 
 Dessa forma, introduzimos um critério contextual de que os receptores da 
manipulação – como uma forma de abuso de poder – podem ser definidos como vítimas, 
e isto significa que, de alguma maneira, eles precisam ser definidos como não detentores 
de recursos cruciais para resistir, detectar ou evitar a manipulação. Fundamentalmente, 
isto pode envolver: 
 

(a) Ausência total ou parcial de conhecimento relevante – de forma que nenhum 
contra-argumento possa ser formulado contra afirmações falsas, incompletas ou 
tendenciosas. 

(b) Normas, valores e ideologias fundamentais, que não possam ser negados ou 
ignorados. 

(c) Emoções fortes, traumas, etc., que deixam as pessoas vulneráveis. 
(d) Posições sociais, profissões, status etc., que induzam as pessoas a aceitar os 

discursos, argumentos etc., das pessoas, grupos ou organizações da elite. 
 

Essas são as condições típicas da situação social, emocional e cognitiva do evento 
comunicativo, e também fazem parte dos modelos de contexto dos participantes, isto é, 
controlando suas interações e discursos. Por exemplo, se os receptores do discurso 
manipulador têm medo do falante, então isto será representado em seus modelos 
contextuais, e o mesmo vale para sua posição relevativa e a relação de poder entre eles e 
o falante. Inversamente, para que a manipulação tenha sucesso, falantes precisam possuir 
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o modelo mental dos receptores e (a falta de) seu conhecimento, suas ideologias, 
emoções, experiências prévias, e assim por diante. 

 
Obviamente, não é necessário que todos os receptores possuam as propriedades ideais 

do alvo da manipulação. Talvez seja suficiente que um grupo grande ou a maioria possua 
tais propriedades. Assim, na maioria das situações da vida real, haverá pessoas críticas, 
céticas, cínicas, incrédulas ou dissidentes, impossíveis de serem afetadas pela 
manipulação. Mas enquanto essas pessoas não dominam o cenário principal dos meios de 
comunicação, ou as instituições e organizações de elite, o problema dos contradiscursos 
é menos grave para os manipuladores. 

 
Novamente, o exemplo recente mais típico foi a guerra dos Estados Unidos contra o 

Iraque, na qual a maioria da mídia dominante apoiou o governo e o congresso, e as vozes 
críticas foram efetivamente marginalizadas, especialmente nos Estados Unidos. Tão logo 
essas vozes dissidentes tornem-se mais poderosas (por exemplo, quando parte da mídia 
dominante as apóia) e mais difundidas, como aconteceu durante a guerra contra o Vietnã, 
a manipulação torna-se menos eficiente e, por fim, torna-se sem propósito, uma vez que 
os cidadãos possuem informações e contra-argumentos suficientes para resistir ao 
discurso manipulador. De fato, como foi no caso do ataque terrorista em Madri, os 
cidadãos talvez fiquem tão ressentidos com a manipulação que se voltam contra os 
manipuladores – e os expulsam dos cargos oficiais.  

 
 Apresentadas essas restrições contextuais, podemos nos concentrar nas estruturas 
do discurso que especificamente pressupõem tais restrições: 
 

(a) Enfatizar a posição, o poder, a autoridade ou a superioridade moral do(s) falante(s) 
ou de suas fontes – e, onde for relevante, a posição inferior, a falta de 
conhecimento etc. dos receptores. 

(b) Concentrar-se nas (novas) crenças as quais o manipulador queira que os 
receptores aceitem como conhecimento, assim como nos argumentos, provas etc., 
que tornam tais crenças mais aceitáveis. 

(c) Desacreditar fontes e crenças alternativas (dissidentes, etc.). 
(d) Apelar para as ideologias, atitudes e emoções relevantes dos receptores. 

 
Em resumo, e em termos bastante informais, a estratégia global do discurso 

manipulador é se concentrar, discursivamente, nas características cognitivas e sociais do 
receptor as quais o tornam mais vulnerável e menos resistente à manipulação, e as quais 
também o tornam uma vítima mais crédula para aceitar crenças e fazer coisas que ele, de 
outra forma, não faria. É aqui que a condição essencial da dominação e da desigualdade 
desempenha um papel. 

 
Como formulado anteriormente, essas estratégias gerais do discurso manipulador 

parecem ser bastante semânticas, isto é, focadas na manipulação do conteúdo do texto e 
da fala. Entretanto, como é no caso da implementação das ideologias, esses significados 
preferidos também podem ser enfatizados e desenfatizados pelas maneiras usuais, como 
explicado por: a (des)topicalização dos significados, os atos de fala específicos, os 
significados locais mais ou menos precisos ou específicos, a manipulação da informação 
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explícita versus a implícitude, a lexicalização, as metáforas e as outras figuras retóricas 
como a expressão e a realização específicas (entonação, volume, velocidade; layout do 
texto, tipo de letra, fotos, etc.). Assim, a posição poderosa do falante talvez seja enfatizada 
por um cenário bastante formal, tom de voz, adereços, escolha lexical, e assim por diante, 
como em um discurso oficial do presidente endereçado à nação ou ao Congresso. A 
confiabilidade das fontes pode ser ainda mais realçada ao mencionar fontes autoritárias, 
ao usar fotografias, e assim por diante – por exemplo, a demonstração de presença de 
armas de destruição em massa no Iraque. As emoções das pessoas podem ser despertadas 
e estimuladas pelo uso de palavras especialmente selecionadas, da retórica dramática 
(hipérboles, etc.), de fotografias, etc. Oponentes e dissidentes podem ser desacreditados 
pela exposição usual da polarização Nós/Eles, mencionada antes. Todas essas 
características do discurso de manipulação precisam ser examinadas com mais detalhes 
para que se possa verificar como são formuladas, como funcionam na escrita e na fala e 
como alcançam suas funções e efeitos contextuais. 

 Um exemplo: Tony Blair legitimando a guerra contra o Iraque 
 Em vez de continuarmos a teorizar sobre essas propriedades, vamos examinar um 

exemplo bem conhecido de um discurso manipulador, por exemplo, quando o Primeiro 
Ministro (PM) do Reino Unido, Tony Blair, legitimou, em março de 2003, a decisão de 
seu governo na mesma linha do Presidente dos EUA, George W. Bush, em ir à guerra e 
invadir o Iraque. Esse é um exemplo clássico que tem atraído muito a atenção da 
imprensa, assim como dos analistas acadêmicos das mais variadas disciplinas. Esse caso 
é importante porque até as eleições gerais seguintes, em maio de 2005, Tony Blair foi 
permanentemente acusado de enganar os cidadãos britânicos sobre sua decisão. 
 
 Vamos examinar o seguinte fragmento inicial do debate: 
 
Trecho 1: 

Desde o início, eu digo que é correto que Casa dos Comuns debata esse assunto e o julgue. 
Esta é democracia a que temos direito, mas pela qual outros lutam em vão. Novamente, eu 
afirmo que não desrespeito as visões dos que se opõem à minha, esta é, de fato, uma escolha 
difícil, mas também é marcante: retirar as tropas britânicas neste momento e voltar atrás, ou 
permanecer firme no curso que estabelecemos. Eu acredito ardentemente que devemos 
permanecer firmes naquele curso. A pergunta mais colocada não é “Por que isso importa?” 
mas sim “Por que isso importa tanto?”. Aqui estamos, o Governo, passando pelo seu mais sério 
teste, sua maioria em risco, a primeira renúncia do Gabinete sobre uma questão política, os 
principais partidos internamente divididos, pessoas que concordam sobre tudo o mais – 
 
[Membros Honrosos: “Os principais partidos?”] 
 
Ah, sim, claro. Os liberais-democratas, unificados, como nunca, em oportunismo e erro. 
 
[Interrupção]    

 Tony Blair começa seu discurso com uma bem conhecida captatio benevolentiae, o que 
é ao mesmo tempo um movimento específico na estratégia geral da auto-apresentação 
positiva, enfatizando suas credenciais democráticas: respeito pela Casa dos Comuns e 
outras opiniões, e também reconhecendo a dificuldade da escolha em ir ou não à guerra. 
Aqui, o efeito manipulador consiste em sugerir que o parlamento britânico (ainda) tinha 
o direito de decidir sobre ir à guerra, apesar de que, mais tarde, tornou-se claro que esta 
decisão já havia sido tomada no ano anterior. Nas orações seguintes, Blair também 
insiste que ele/nós/eles têm de “permanecer firmes”, o que também é um movimento 
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estratégico da auto-apresentação positiva. E quando ele finalmente se refere às suas 
“crenças ardentes”, podemos ver que, além de argumentos racionais, Blair também 
apresenta seu lado emotivo (e portanto vulnerável), enfatizando assim a força de suas 
crenças. 

 
 Ele até mesmo admite que o assunto é tão sério que pela primeira vez – devido a 
opiniões e votos, mesmo em seu próprio partido, contra a guerra no Iraque – sua maioria 
no governo está em risco. Além disso, ele constrói a tão conhecida oposição polarizada 
entre Nós (democracias) e Eles (ditadura), indicando politicamente assim que aqueles 
contrários à guerra poderiam ser acusados de apoiar Saddam Hussein – tentando, dessa 
forma, silenciar a oposição. Portanto, ir à guerra é uma forma de defender a democracia, 
um argumento – falacioso – implícito que é bastante comum na manipulação, a saber, 
associar os receptores com o inimigo e, assim, possivelmente como traidores. Esse 
movimento é sustentado por outro movimento – ideológico – qual seja, o do 
nacionalismo, quando Blair se refere às “tropas britânicas” que não podem ser retiradas, 
o que também indica politicamente que não apoiar as tropas britânicas é desleal e 
também uma ameaça ao Reino Unido, à democracia, e assim por diante. 
 

 Finalmente, depois de protestos da Casa dos Comuns sobre a menção apenas dos 
maiores partidos (Labour e Conservadores), Blair desmoraliza a oposição dos liberais 
democratas ridicularizando-os e os chamando de oportunistas. 

 
Vemos que mesmo nessas poucas linhas, todos os aspectos da manipulação são 

evidentes: 
 
(a) Polarização ideológica (Nós/Democracia versus Eles/Ditadores; nacionalismo; 
apoio às tropas); 
(b) Auto-apresentação positiva por superioridade moral (permitindo debate, respeito 
pelas outras opiniões, lutando pela democracia; permanecendo firme etc.); 
(c) Ênfase em seu poder, apesar da oposição; 
(d)  Descrédito dos oponentes, os liberais democratas como sendo oportunistas; 
(e) Argumentação com emoção (crenças ardentes). 

Em resumo, aqueles que se opõem à decisão de ir à guerra estão implicitamente 
sendo acusados (e, às vezes, até mesmo explicitamente, como os liberais democratas) 
de serem menos patriotas e incapazes de resistir à ditadura etc.  

 
Considere o próximo parágrafo do discurso de Tony Blair. 

 Trecho 2: 
 
O país e o Parlamento refletem a si mesmos. Este é um debate que, à medida que o tempo passa, tem-se 
tornado menos amargo, mas não menos grave. Então por que isso importa tanto? Porque o resultado desta 
questão irá agora determinar mais que o destino do regime do Iraque e mais que o futuro do povo do Iraque, 
o qual tem sido brutalizado por Saddam por tanto tempo, por mais importantes que sejam essas questões. 
O resultado irá determinar o modo como a Grã-Bretanha e o mundo confrontam a ameaça central da 
segurança do século XXI, o desenvolvimento das Nações Unidas, o relacionamento entre a Europa e os 
Estados Unidos, as relações dentro da Comunidade Européia e a maneira como os Estados Unidos se 
envolvem com o resto do mundo. Então dificilmente tal fato deixa de ser o mais importante. Ele irá 
determinar o padrão da política internacional para a próxima geração. 
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 A manipulação neste fragmento torna-se ainda mais explícita. Em primeiro lugar, Blair 
continua a apresentar-se positivamente ao enfatizar sua generosidade e credenciais 
democráticas (reconhecendo a oposição no parlamento e no país). Em segundo lugar, 
ele realça retoricamente a seriedade do assunto (com a lítotes “não menos grave”). Em 
terceiro lugar, ele continua com a estratégia de polarização ideológica (Nós/Democracia 
versus Eles/Ditadura). Em quarto lugar, ele usa hipérboles (“brutalizados”) para realçar 
que os Outros são o Mal. E finalmente e mais importante, ele estende a oposição 
ideológica entre Nós e Eles para um grupo interno de Nós, Europa, os Estados Unidos 
e o resto do mundo, enfrentando sua maior ameaça de segurança. Resumindo, o que na 
realidade é (entre muitas outras coisas) a obtenção do controle com os Estados Unidos 
de um país-chave (produtor de petróleo) no Oriente Médio, usando como desculpa 
bombas de destruição em massa e o apoio ao terrorismo, agora é apresentado como a 
defesa de todo o mundo “livre” contra sua maior ameaça. Além da extensão do grupo 
interno do “Nós” no Reino Unido e o resto do mundo “livre” (um movimento que 
alguém pode chamar de “globalização ideológica”), nós também testemunhamos vários 
outros movimentos hiperbólicos para enfatizar a seriedade da situação, como exemplo, 
a extensão do tempo: “para a próxima geração”. 

 
Assim, vemos que o discurso manipulador se concentra em várias questões 

cruciais e fundamentais: a luta internacional entre o Bem e o Mal, a solidariedade 
nacional e internacional, a seriedade da situação vista como um conflito internacional, 
a auto-apresentação positiva como um líder forte (“firme”) e moralmente superior e a 
outro-apresentação negativa (por exemplo, a oposição) como oportunistas. 

 
No restante de seu discurso, não analisado aqui, Blair envolve-se nos seguintes 

movimentos manipuladores: 
 

(a) A história do período subseqüente à guerra anterior com o Iraque, a importância 
da questão das armas de destruição em massa, as más intenções de Saddam Hussein e a 
indução ao erro nas inspeções de arma feitas pelas Nações Unidas etc. 
(b) Descrição das armas de destruição em massa: antrax, etc. 
(c) Repetidas expressões de dúvida acerca da credibilidade de Saddam Hussein. 
(d) A repetida auto-apresentação positiva: detalhes sobre a vontade em se 
comprometer, e também ser sensato (“Novamente, eu desafio qualquer um a descrever 
aquilo como uma proposição insensata”). 
 

Em outras palavras, essa parte é essencialmente o que estava faltando no trecho 
anterior: uma descrição minuciosa dos ‘fatos históricos’, até a Resolução 1.441 do 
Conselho de Segurança, como uma legitimação da ida à guerra. 

 
Apesar desse único exemplo obviamente não apresentar todas as estratégias 

relevantes do discurso manipulador, achamos exemplos clássicos de estratégias 
manipuladoras, tais como enfatizar o poder próprio de alguém e sua superioridade 
moral, desacreditar seu oponente, oferecer detalhes dos ‘fatos’, polarizar entre Nós e 
Eles, apresentar negativamente Outros, estabelecer um alinhamento ideológico 
(democracia, nacionalismo), recorrer a apelos emocionais, e assim por diante. 
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Os membros do parlamento não são exatamente o que podemos chamar de pessoas 
estúpidas e quase não restam dúvidas de que eles entenderam perfeitamente os muitos 
movimentos de legitimação e de manipulação de Tony Blair. Isso significa que, se eles 
não são vítimas sem poder e se não há uma conseqüente desigualdade política, talvez 
tenhamos aqui uma forma de persuasão política, e não de manipulação, como estipulado 
anteriormente. 

 
Ainda assim, há um ponto crucial em que o parlamento e a oposição são menos 

poderosos do que o governo: eles não possuem a informação crucial, por exemplo, dos 
serviços secretos, sobre as armas de destruição em massa, para assim serem capazes de 
aceitar a legitimação da invasão do Iraque. Em segundo lugar, a maioria do Labour na 
Casa dos Comuns, mesmo quando muitos membros se opuseram à invasão do Iraque – 
assim como a maioria do povo britânico – mal pôde rejeitar a proposta de Blair sem pôr 
em risco o governo do Labour. Sabemos que apenas alguns políticos do Partido Labour 
desafiaram abertamente a liderança do partido, correndo o risco assim de perderem seus 
empregos. Em terceiro lugar, tal rejeição também significaria desafiar os EUA e 
prejudicar a amizade entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Em quarto lugar, ninguém 
na Casa dos Comuns pode moralmente se defender mostrando qualquer falta de 
solidariedade com as tropas britânicas fora do país – e esperar ser reeleito. Finalmente, 
negar apoio a essa proposta poderia, de fato, ser (e vem sendo) explicado como defender 
Saddam Hussein: uma dupla dificuldade ou uma situação “Ardil 22”3, na qual aqueles de 
esquerda, em particular, os quais se posicionaram mais explicitamente contra ditaduras, 
mal podem discordar do argumento manipulador.  

 
Nesse caso específico, vemos que algumas propriedades relevantes do contexto 

desse discurso nos ajudam a distinguir entre a manipulação e a persuasão legítima, apesar 
de que, na vida real, estes dois tipos de controle mental se sobrepõem. Isto é, muitas das 
estratégias usadas talvez possam ser aplicadas em uma retórica política perfeitamente 
legítima no parlamento. Entretanto, nesse caso, definido como emergência nacional e 
internacional, mesmo um poderoso parlamento como o do Reino Unido pode ser 
manipulado para aceitar a política do Primeiro Ministro para aliar-se aos EUA, naquilo 
que é apresentado como uma guerra contra a tirania e o terrorismo. Tanto contextualmente 
(o falante como o líder do Partido Labour e PM, os receptores como britânicos e membros 
do parlamento etc., assim como textualmente, Blair define a situação de tal maneira que 
poucos parlamentares podem recusar, mesmo quando eles sabem que estão sendo 
manipulados e provavelmente, também, enganados pelo falante. 

 
Em resumo, os membros do parlamento são ‘vítimas’ da situação política de 

diversas maneiras e, assim, podem ser manipulados, como aconteceu nos EUA e na 
Espanha, por aqueles no poder. Ao aceitarem as razões fornecidas por Blair em seu 
discurso legitimando a guerra, eles são manipulados não apenas para aceitar crenças 
específicas, por exemplo, sobre a segurança internacional, mas também no ato concreto 
de aceitar a proposta e, consequentemente, enviar tropas ao Iraque. 
 

 
 

                                                
3 Refere-se a Catch 22, uma expressão idiomática em inglês que significa uma situação que, para existir, 
depende de um primeiro fato acontecer, porque assim o segundo fato aparece e completa o ciclo. Por 
exemplo: Se você não tem onde morar, você não pode conseguir emprego, e sem emprego, você não 
consegue um apartamento. Esta é uma situação “catch 22”. 
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Comentário Final   
Neste artigo, adotamos uma abordagem multidisciplinar para explicar a manipulação 
discursiva. Para distinguir esse discurso de outras formas de influência, em primeiro 
lugar o definimos socialmente como uma forma de abuso de poder ou dominação. Em 
segundo lugar, enfocamos as dimensões cognitivas de manipulação ao identificar o que 
significa exatamente a dimensão do ‘controle mental’ da manipulação. E, finalmente, 
analisamos as várias dimensões discursivas da manipulação, concentrando-nos nas 
usuais estruturas polarizadas da auto-apresentação positiva e a outra-apresentação 
negativa, expressando conflito ideológico. Além disso, descobrimos que a manipulação 
envolve: ênfase no poder, na superioridade moral e na credibilidade do(s) falante(s) e 
na descredibilidade dos dissidentes, ao difamar os Outros, o inimigo; o uso de apelos 
emocionais; e o uso de provas aparentemente inegáveis de suas crenças e razões. Futuros 
trabalhos precisarão apresentar muito mais detalhes sobre os aspectos discursivos, 
cognitivos e sociais da manipulação. 
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